ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 9615/06/Β/86/41
Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000

ΕΔΡΑ : 56ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 Ιουνίου 2016

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση & τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας ¨ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.".Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,όπου
αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

: Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 24571)

Διεύθυνση Διαδικτύου

: http://www.tzirakian.com

Ελεγκτική Εταιρεία

:DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤOI ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΑΜ 153

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων:

: 26 Σεπτεμβρίου 2016

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης

: Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέματα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Άρις Τζιρακιάν

- Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Μάιντα Τζιρακιάν

- Αντιπρόεδρος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν

- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ειρήνη Κεβορκιάν

- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κοντόπουλος

- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Στεφανίδου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2016

31.12.2015

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

10.416.379

10.468.360

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

2.084.109

2.068.993

Επενδύσεις σε ακίνητα
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

-43.239

-609.100

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

35.971

24.911

Αποσβέσεις

257.960

255.215

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.344.321

1.342.841

Προβλέψεις

4.068

-72.852

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

1.887.764

1.887.764

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες)

Αποθέματα

2.826.845

3.569.851

επενδυτικής δραστηριότητας

Απαιτήσεις από πελάτες

7.457.039

7.178.877

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

31.937
437.510

-12.851
457.634

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2.133.503

1.052.463

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

135.000

145.000

28.320.931

27.739.059

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

766.745

517.429

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-1.047.021

-2.081.243

6.500

1.885.109

-317.824

-278.207

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

381.000

381.000

Μείον

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

-450.429

-418.111

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-69.429

-37.111

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(α)

Καταβεβλημένοι φόροι

0

0

96.637

61.134

-247.094

-86.303

6.945

0

Τόκοι εισπραχθέντες

0

0

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

0

-240.149

-86.303

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

15.176.330

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(α)+(δ)

6.774.851

(α)

λειτουργικές δραστηριότητες

2.095.952

9.249.772

11.118.077

11.751.547

Επενδυτικές Δραστηριότητες

28.390.360

27.776.170

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

28.320.931

27.739.059

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες
01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

(β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2016 & 1.1.2015 αντίστοιχα)

-37.111

1.977.997

Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-32.318

-1.501.865

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

2.569.210

1.446.111

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (30.06.2016 & 30.06.2015 αντίστοιχα)

-69.429

476.132

Εξοφλήσεις δανείων

-2.093.698

-1.432.864

0

0

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0

475.512

13.247

331.999

-11.922

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

200.259

192.674

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

532.258

180.752

(γ)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015.

(α) + (β) + (γ)

2. Ο τύπος της Έκθεσης Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέματα έμφασης. Συνοπτικά τα εν λόγω θέματα έμφασης αναφέρονται στα εξής:
H καθαρή θέσης της εταιρείας έχει καταστεί αρνητική , επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920 από την προηγούμενη χρήση, και οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η διοίκηση, όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων έχει δρομολογήσει ενέργειες
ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
3. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων.
Για τη χρήση 2015 η εταιρεια είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. . Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε
χωρίς να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και της χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό. Για τη χρήση 2016 η εταιρεια έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν.
4174/2013.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

4. .Επί των ακινήτων της Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 11.360.000 ευρώ προς εξασφάλιση υφιστάμενων τραπεζικών δανείων.

Κύκλος εργασιών

8.217.249

5. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) άτομα την 30/06/2016 & σε σαράντα έξι (46) άτομα την 30/06/2015.

Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.093.549

502.379

420.534

(164.317)

(43.239)

(609.101)

6.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 18) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

7.357.417

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

68.791

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους

(α)

(21.380)

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

126.230

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους

(β)

(10.938)

(896.078)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους

(α)+(β)

(32.318)

(1.501.865)

(32.318)

(1.501.865)

(0,0168)

(0,4770)

678.494

90.898

7.Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
ή λειτουργία της επιχείρησης πέρα από αυτές που αναφέρονται στη σημείωση 18 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
8.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 30.06.2016 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής:

Κατανέμονται σε :
Ιδιοκτήτες Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

(605.787)

Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Έσοδα

402.512

(β) Έξοδα

683.657

(γ) Απαιτήσεις

713.366

(δ) Υποχρεώσεις

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

2.950.479

(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της Διοίκησης

110.550

(στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της Διοίκησης

0

(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη της Διοίκησης

0
9.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου,μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.Η συνδεδεμένη εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 30/06/2016
57.299 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.
10. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους την 30.06.2016 ανήλθαν σε ζημιές 32.318 ευρώ και αναλύονται ως εξής:
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

-21.380

Αναλογιστικό κέρδη/Ζημιές από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

-15.406

Αναβαλλόμενη φορολογία αναλογιστικών ζημιών από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-32.318

4.468

11. Στα πλαίσια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών με τις τράπεζες Eurobank ErgasiasΑ.Ε. και Πειραιώς Α.Ε. και προκειμένου να εγγραφεί προσημείωση επί των ακινήτων
στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η Εταιρεία προέβη στις 15/01/2016 στην υπογραφή συμβολαίου για τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή επί του εξ αδιαιρέτου κατά 50% γηπέδου και των κτισμάτων επί αυτού
στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με την συνδεδεμένη εταιρεία EUROPAPROFILΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ, σύμφωνα με τις από 23/07/2015 αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.
12. Σε συνέχεια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών με τις τράπεζες Eurobank Ergasias Α.Ε. και Πειραιώς Α.Ε. η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή των νέων
δανειακών συμβάσεων μακροπρόθεσμης διάρκειας στις 26/02/16 και 29/02/2016 αντίστοιχα.
13. Η Εταιρεία στις 11/07/2016 συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης επί των ακινήτων της στα Οινόφυτα Βοιωτίας υπέρ των τραπεζών Eurobank Ergasias Α.Ε., ποσού € 6,86 εκ και Πειραιώς Α.Ε., ποσού € 4,5 εκ .
για την εξασφάλιση των υφιστάμενων δανείων.
14. Δεν υπάρχουν γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 30η Ιουνίου 2016 μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των Εξαμηνιαίων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 803507

ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΚ – 109955

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
ΑΔΤ Ρ 057478

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 543308
ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 0101576

